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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác pháp chế năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh 
thực hiện công tác pháp chế 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Kế hoạch và 
Đầu tư xây dựng kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác pháp 
chế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm cụ thể hóa công tác pháp chế, nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, chất lượng thi hành công vụ của công chức, người đứng đầu 
các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, chủ động triển khai nhiệm vụ 
được giao theo quy định của pháp luật.  

Tiếp tục củng cố đội ngũ công chức, người làm công tác pháp chế (sau 
đây gọi tắt là cán bộ pháp chế) tại các cơ quan đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ 
công tác pháp chế theo quy định. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai công tác pháp chế phải được thực hiện thường xuyên, 
đồng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. 

Phát huy tính chủ động, sự phối hợp, kết hợp của các phòng chuyên môn, 
đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhằm đạt được kết 
quả cao về chất lượng và thời gian, không để việc tồn đọng, kéo dài. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác pháp chế 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; Thông tư 
số 01/2015/TT-BTP và các văn bản pháp luật về các lĩnh vực nghiệp vụ công tác 
pháp chế có liên quan tới cán bộ pháp chế và công chức, viên chức, người lao 
động của cơ quan. 

Tiếp tục triển khai thi hành Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 
thay thế Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (sau khi được ban hành) và các văn bản có 
liên quan về tổ chức và hoạt động về công tác pháp chế của cơ quan. 

Cơ quan thực hiện: Văn phòng chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn 
thực hiện.   

Thời gian thực hiện: Cả năm 2019. 
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2. Kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế tại cơ quan 

Kiện toàn, bố trí người làm công tác pháp chế đáp ứng tiêu chuẩn theo 
quy định tại Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Hướng dẫn số 
32/HD/SNV-STP ngày 08/02/2013 của Sở Nội vụ - Sở Tư pháp hướng dẫn tiêu 
chuẩn về công chức, viên chức, nhân viên chuyên trách làm công tác pháp chế. 

Cơ quan thực hiện: Văn phòng. 

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế 

Tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy 
định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Thông tư số 01/2015/TT-BTP, cụ thể:  

3.1. Về xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn chủ trì, Văn phòng phối hợp với  
thực hiện rà soát. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019. 

3.2.  Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

- Kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, kiến nghị xử lý các văn bản có dấu 
hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp. 

Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn và Trung tâm xúc tiến đầu tư  
thực hiện. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong  năm 2019. 

- Thực hiện báo cáo kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định của 
pháp luật. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp quy hoạch. 

Thời gian thực hiện: Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm 2019. 

3.3. Phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
và kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

- Thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục tập trung việc 
tuyên truyền PBGDPL về Luật Hiến pháp, phát động tổ chức cuộc thi viết tìm 
hiểu Hiến pháp Việt Nam; phổ biến văn bản về các lĩnh vực như: phòng, chống 
tham nhũng, đất đai, xử lý vi phạm hành chính, Luật trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước .v.v... 

Đơn vị thực hiện: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Văn phòng phối hợp. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

- Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Đơn vị thực hiện: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Văn Phòng. 

Thời gian thực hiện: Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm 2019. 
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- Quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019. 

3.4. Bồi thường của Nhà nước 

Tiếp tục thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn thi hành luật. 

Đơn vị thực hiện: Thanh tra sở, Văn phòng.  

Thời gian thực hiện: Phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, 
công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

3.5. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tăng cường, đổi mới 
hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các lĩnh vực pháp luật về 
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, kinh doanh, đăng ký đầu tư cho các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Đơn vị thực hiện: các phòng: Đăng ký kinh doanh; Doanh nghiệp 
KTTTTN và Trung tâm Xúc tiến đầu tư. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019 

3.6. Tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng. 

- Tham gia khi được Ủy quyền của cấp trên, các vụ việc liên quan đến Sở 
quản lý. 

Đơn vị thực hiện: Thanh tra, các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Cả năm 2019. 

3.7. Các công viêc khác liên quan 

- Cử công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng 
dẫn nghiệp vụ công tác pháp chế, công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo 
dục pháp luật. 

- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế theo yêu cầu 
đoàn kiểm tra của tỉnh (Nếu có) 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, công chức phụ trách công tác pháp chế có trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai các kế 
hoạch theo tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tổng hợp báo cáo về tình 
hình kết quả thực hiện công tác pháp chế trong năm 2019 gửi Sở Tư pháp trước 
ngày 15/12/2019. 



4 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động triển khai thực 
hiện các nội dung kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các đơn vị 
phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở điều chỉnh, bổ sung kịp 
thời./. 

 
Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (B/c);        
- Sở Tư pháp;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, TTXTĐT; 
- Lưu: VT, VP.   

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đã ký 
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